
 بنك الدم ) عمليات نقل الدم أو التبرع بالدم (

 

ٚؼرثش تُك انذو يٍ األقغاو انًًٓح فٙ انًخرثش ) انًؼًم ( ، حٛس ٚرى يٍ خالنّ َقم انذو يٍ شخض 

عهٛى إنٗ شخض آخش يشٚغ أٔ جشٚح ، ٔ رنك يٍ أجم ػالجّ ٔ إػادج انظحح ٔ انؼافٛح نّ ٔ إَقار 

  حٛاذّ إٌ شاء هللا

 

  األْذاف ٔ ؽشٚقح انؼًم فٙ تُك انذو

 عحة انذو يٍ األشخاص انًرثشػٍٛ تؼذ انرأكذ يٍ طالحٛرٓى نهرثشع  (1)

انذو ٔ  إجشاء تؼغ انفحٕطاخ انًخثشٚح نذو انًرثشع ، ٔ رنك نهرأكذ يٍ طالحٛح اعرخذاو ( 2)

 : ذشرًم ْزِ االخرثاساخ ػهٗ اٜذٙ

 ( A , B , AB , O)  ذحذٚذ فظٛهح انذو  -

 ( Rh Factorيٕجة أو عانة )  ذحذٚذ ػايم سٚغظ  -

انرأكذ يٍ خهٕ انذو يٍ األيشاع انًؼذٚح يصم : ) اإلٚذص ، انًالسٚا ، االنرٓاب انكثذ٘ انٕتائٙ   -

 (تإَٔاػّ ، انضْش٘ 

 ثشػٍٛ ٔ االحرفاظ تّ نحٍٛ انحاجح إنّٛذخضٍٚ دو انًر  (3)

فظم انذو إنٗ يشرقاذّ انشئٛغٛح ٔ االحرفاظ تّ نحٍٛ انحاجح إنّٛ ، ٔ يشرقاخ انذو األعاعٛح ْٙ   (4)

 انثالصيا ٔ انظفائح انذيٕٚح ٔ كشٚاخ انذو انحًشاء  :



انرٙ ذجش٘ ػهٗ دو انًرثشػٍٛ ٔ دو انًشػٗ ٔ رنك نهرحقق يٍ  اخرثاساخ انرٕافقإجشاء   (5)

 إػطاء دو عهٛى ٔ يرٕافق

 

 انششٔؽ انٕاجة ذٕافشْا فٙ انًرثشػٍٛ تانذو

عُح ( ، ٔ ٚجشٖ  66عُح ( ٔ ال ٚضٚذ ػٍ )  18ال ٚقم ػًش انًرثشع ػٍ ) ٚجة أٌ   انؼًش :  (1)

عُح ( ٔ  66إنٗ  45كشف ؽثٙ ػهٗ انًرثشػٍٛ ٔ خاطح األشخاص انزٍٚ ذكٌٕ أػًاسْى ياتٍٛ ) 

 رنك ذجُثاً أل٘ أيشاع قهثٛح أٔ أيشاع األٔػٛح انذيٕٚح

يههٛرش ) ستغ نرش (  256( ٚرى أخز  كجى 66إنٗ  56األشخاص انزٍٚ ذكٌٕ أٔصآَى )  انٕصٌ :   (2)

 يههٛرش ) َظف نرش ( يُٓى 566كجى ( ٚرى أخز  66يُٓى ، تًُٛا انزٍٚ ذكٌٕ أٔصآَى ) أكثش يٍ 

أشٓش ( ، ٔ نكٍ  6ٚفؼم أٌ ذكٌٕ انفرشج تٍٛ كم ػًهٛح ذثشع ٔ أخشٖ )   ػذد يشاخ انرثشع :  (3)

 رنك ػهٗ طحح انًرثشعأشٓش ( ٔ ٚؼرًذ  3ًٚكٍ فٙ تؼغ األحٛاٌ أٌ ذكٌٕ ) 

( ٔ انُثغ  186/  166ٔ ٚشًم قٛاط انؼغؾ ) أقم يٍ   انرأكذ يٍ انكشف انغشٚش٘ نهًرثشع :  (4)

 (دسجح عٛهٛضٚح  3775( ٔ دسجح انحشاسج )  166إنٗ  56) 

( ٔ  18إنٗ  13أٌ ٚكٌٕ يغرٕٖ انًٕٓٛجهٕتٍٛ فٗ دو انًرثشع فٙ انحذٔد انطثٛؼٛح نهزكٕس )  ( 5)

 ( 1675إنٗ  1175اإلَاز ) 
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 أٌ ٚكٌٕ انًرثشع الئقاً يٍ انُاحٛح انظحٛح ٔ خانٛاً يٍ األيشاع  (6)

 يٕاَغ انرثشع

 يٕاَغ ذثشع َٓائٛح  أٔالً :

 أيشاع انحغاعٛح انشذٚذج  -

 يشع انغكش األيشاع انًضيُح ٔ انًؼقذج يصم  -

 ( أيشاع انغشؽاٌ ٔ أيشاع انذو ) انصالعًٛٛا ٔ األيشاع انُضفٛح  -

 ٔ انًالسٚا اإلطاتح تانٛشقاٌ  -

 يذيٍ انخًٕس  -

 انشارٍٚ جُغٛاً   -

 ( انرٓاب انكثذ انٕتائٙ،  انضْش٘،  ٚذصاإليشػٗ )   -

 ( انغم،  انُقشط،  انظشعيشػٗ )   -

 انقهة تإَٔاػٓا انًظاتٍٛ تأيشاع  -

 انكهٗ ٔ انطحال ٔ أيشاع انشئحانًظاتٍٛ تأيشاع   -

 يٕاَغ ذثشع يؤقرح  شاَٛاً :

 ذُأل انًؼاداخ انحٕٛٚح  -

 اسذفاع انؼغؾ أٔ دسجح انحشاسج أٔ انُثغ  -

 اسذفاع أٔ اَخفاع يغرٕٖ انًٕٓٛجهٕتٍٛ فٗ انذو ػٍ انًغرٕٖ انطثٛؼٙ  -

 أٔ األرٌ أٔ انحهق انرٓاب األَف  -

 انؼًهٛاخ انجشاحٛحانخاسجٍٛ يٍ   -

 حرٗ ذًاو انشفاء يشػٗ انغٛالٌ  -
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 يخانطح انًرثشع يشٚغ تانرٓاب كثذ٘ ٔتائٙ  -

 يائٙ انًظاتٌٕ تاعرغقاء  -

 ٔ جًٛغ ْزِ انششٔؽ ٚرى عؤال انًشٚغ ػُٓا حغة االعرًاسج انرٙ قايد ٔصاسج انظحح تئػذادْا

 ًرثشػٍٛؽشٚقح عحة انذو يٍ ان

 

 ٚرى ٔػغ انًرثشع ػهٗ انغشٚش انخاص تغحة انذو ٔ ٚطهة يُّ االعرشخاء  -

 ٚرى ستؾ انجضء انؼهٕ٘ يٍ رساع انًرثشع تشتاؽ يطاؽٙ  -

 تٕاعطح انطثٛة أٔ انًًشػح ذجاّْٚرى ذحذٚذ ٔسٚذ ٔاػح ٔ ٚرى ذحذٚذ ا  -

 % 76ٚرى ذُظٛف انًُطقح ٔ ذؼقًٛٓا تٕاعطح كحٕل إٚصٛهٙ   -

 ٚحؼش كٛظ انذو ٔ ذكرة ػهّٛ فظٛهح انذو ٔ سقى انكٛظ ٔ ذاسٚخ انغحة ٔ اعى انًرثشع  -

تٕاعطح اإلتشج انًٕجٕدج ػهٗ انخشؽٕو انًرظم تانكٛظ ذغشص فٙ انٕسٚذ انغاتق ذحذٚذِ تشفق ٔ   -

شػح ، ٔ ػُذ انرأكذ يٍ انٕسٚذ َقٕو تفرح انًشثك انًرظم تانخشؽٕو نُٛغاب انذو ٔ َقٕو فٙ َفظ تغ

 انٕقد تٕػغ ششٚؾ الطق ػهٗ اإلتشج نؼًاٌ ذصثٛرٓا ٔ ػذو خشٔجٓا يٍ انٕسٚذ

َقٕو ترحشٚك انكٛظ تٕاعطح جٓاص ْضاص حرٗ َغاػذ ػهٗ ػًهٛح خهؾ انذو تانًادج انًاَؼح نهرجهؾ   -

 تانكٛظانًٕجٕدج 

 ايرالء انكٛظ تانذو َقٕو تقفم انًشثك ٔ َخشض اإلتشجتؼذ   -

ٚطهة يٍ انًرثشع أخز قغطا يٍ انشاحح ، ٔ َقٕو ترقذٚى تؼغ انؼظٛش نّ نرؼٕٚغ يا فقذِ يٍ   -



 دقائق ذقشٚثاً  16انغٕائم ، ٔ ٚظم ػهٗ انغشٚش نًذج 

ْزِ انؼُٛح إنٗ يخرثش انًُاػح أٔ  ذؤخز ػُٛح يٍ انكٛظ قثم قفهّ تانهحاو انًغرخذو ، ٔ ذٕجّٛ  -

ٔ رنك إلجشاء تؼغ انفحٕطاخ انًطهٕتح ، ٔ ،  ٔ أخشٖ إنٗ يخرثش ػهى أيشاع انذو انًظهٛاخ

 أٚؼا ذؤخز ػُٛح أخشٖ نقغى تُك انذو ٔ رنك نهرأكذ يٍ انفظٛهح

 أعثاب َقم انذو أٔ يشرقاذّ األعاعٛح

 أعثاب َقم كشٚاخ انذو انحًشاء انًشكضج

 ْثٕؽ َغثح انًٕٓٛجهٕتٍٛ ٔ أشُاء انُضٚف انحادفٙ حانح   -

 فٙ حانح ػًهٛح صساػح انكهٗ ٔ رنك نًغاػذج ذقثم انجغى انكهٗ انًُقٕنح  -

 فٙ حانح األًَٛٛا انشذٚذج ٔ خاطح أًَٛٛا خالٚا انذو انًُجهٛح ٔ انصالعًٛٛا  -

 أعثاب َقم انثالصيا انطاصجح انًجًذج

 ٕتٍٛ ٔ أذُاء انُضٚف انحاداألشخاص انزٍٚ ُٚقظٓى األيُٕٛجه  -

  ذذػٛى ػٕايم انًُاػح ٔ ػٕايم انرجهؾ  -

  انظذياخ انصإَٚح أٔ انجشاحٛح انرٙ ٚشافقٓا ػًهٛح ذهف َغٛجٙ  -

  أعثاب َقم انظفائح انذيٕٚح

 ذؼطٗ فٙ حانح َقض َغثح انظفائح انذيٕٚح ٔ خاطح إرا كاٌ ٚشافقٓا حذٔز َضٚف  -

________________________________________________________ 

 جذٔل ذٕػٛحٙ نفظائم انذو َٔظائشْا انرٗ ًٚكٍ انرثشع نٓا



 

 

ػايم سٚغظ ذؼطٙ انًٕجثح ػايم سٚغظ يغ يالحظح أٌ انفظائم انغانثح  

انؼكظ غٛش طحٛح ٔ  

 


